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V Novém Strašecí dne 18.10.2017 

 

 v soutěžích ČMSHb jako HC Jestřábi Přelouč 

Sportovní 1732, 535 01 Přelouč 

IČO: 60157402 

zapsán: L 2326 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 

 

 ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb  
č. DK-12-2017-2018 

 
1. Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) HC Jestřábi Přelouč- Příhoda Jan, reg. 

20605- udělen trest ve hře (dále jen TH) za urážky, hrubé chování a slovní 
napadení rozhodčího. 
 
 

2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí:  
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č.2064, vyjádření klubu Jestřábi Přelouč, vyjádření 
Komise rozhodčích, sazebník trestů čl. A odst. 4 písm. b)  
 

 
t r e s t á: 
 
 
FP 20% (z 10-50%) tj. 1000Kč 
ZČ na 10% (z až 50%) tj. 2 utkání, přičemž trest hráč vykoná v utkáních č. 2069 dne 
15.10.2017 a 2074 dne 22.10.2017. Trest se vztahuje na všechny soutěže vedené pod 
ČMSHb. 
 
 
 

 
3. Odůvodnění: 

     V utkání č. 2064 mezi celky HBC Prachatice a Jestřábi Přelouč, obdržel v čase 37.34 hráč 
hostí Jan Příhoda TH a to po dvou VT za nesportovní chování. Klub po utkání písemnou 
formou rozporoval několik bodů v utkání, které se týkali rozhodování, mimo jiné i 
neoprávněného vyloučení hráče Příhody, který se neměl jednání dopustit, resp. neměl dostat 
TH, max. VT. Celou věc přezkoumala KR, konstatovala, že hráč obdržel oprávněně TH po dvou 
VT za výroky: "za co ten debil vylučuje, to si děláš prdel a pískáte to jak čuráci.". Vzhledem k 
tomu, že hráč nebyl v posledních dvou letech disc. řešen, DK uložila trest u dolní hranice sazby 
a považuje jej za dostačující. Vzhledem k možné podjatosti byli z disciplinárního řízení 
vyloučeni dle čl. 5 odst. 11 předseda DK Libor Komůrka a člen Marcel Slanina a komise 
rozhodovala ve složení ing. David Ryss, Pavel Štefka a byla doplněna o pana Ondřeje Průšu. 
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4. Poučení: 
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 

hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených 
částek tímto rozhodnutím.  

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu 
trestu na podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300 
Kč, a to dle ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené 
platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu HC Jestřábi Přelouč:  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do  20.10.2017 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz 

b) Dle DŘ čl. 5 odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300 Kč za 
vydání tohoto rozhodnutí. 

c) Souhrnnou částku 1300Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 4003606009, specifický symbol:121718 
nejpozději  2.11.2017. 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 3. elektronicky na e-mail dk@hokejbal.cz. 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
ing. David Ryss v.r. 

člen DK ČMSHb 
Obdrží 
Týmy: HC Jestřábi Přelouč 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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